Acta Junta Govern Local núm. 25/2014, de 21 de juliol

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 25/2014.
Caràcter: Ordinari.
Data: 21 de juliol de 2014.
Horari: de 9.10 a 9.32 hores.
Lloc: Sala de Junta de Govern Local.
Assistents:
Sr. Juan Parralejo Aragoneses
Sra. Rosa María Martín Arjona
Sr. Joan Fandos de Miguel
Sr. Fernando Tornel Lloreda
i Sra. Inmaculada Viera Hernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
3r tinent d’alcalde
4t tinent d’alcalde
5a tinenta d’alcalde

Sr. Carles Casellas Ayén
Sra. Neus Comas Pinto

secretari accidental
interventora accidental

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sr. Xavier Peñarando Morea

2n tinent d’alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Aprovació acta sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Aprovació de factures.
Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals.
Fraccionaments i ajornaments d’exaccions municipals.
Aprovació Compte Recaptació 2013 de l’Organisme de Gestió Tributària.
Aprovació Compte Recaptació 2013, en via voluntària.
Ajuts econòmics de Serveis Socials.
Aprovació relació ajuts escoles bressols La Rodeta del Molí i La Verema, juliol
2014.
Beques menjador escolar curs 2013/14, juny 2014.
Acceptació ajuts extraordinaris de la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, curs 2013/14.
Reclamació prèvia al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
per al compliment de l’obligació de subvencionar les escoles bressols i de pagar
l’import de les subvencions pendents.
Sol·licitud de dos tallers de competències tecnològiques per a centres educatius.
Altes inscrits/es tallers Informàtica Telecentre Espai Digital, juliol 2014.
Renúncia hort núm. 49 sector Baricentro.
----
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 24/2014, corresponent al dia 14 de juliol.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
2. DESPATX D’OFICI.
Restar assabentats:
- De l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de maig
de 2014, pel qual s’aprova el tancament i liquidació definitiva de les actuacions
formalitzades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures
del Pla Xarxa Barcelona Qualitat Municipis de Qualitat 2008-2011.
- Del Decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, de data 6 de juny de 2014, pel qual s’aprova la cessió en propietat de 8
bancs de l’espai urbà, consistents en provisió de béns, equips i subministraments, en
el marc del règim regulador del Catàleg de servies 2014, Pla Xarxa de Govern Locals
2012-2015.
- De l’acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 17
de juny de 2014, pel qual es ratifica l’adhesió de l’Àrea al Projecte europeu SPP
REGIONS “Sustainable Public Procurement-Regions”.
3. APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar les factures i el seu pagament, que figuren en la relació d’obligacions
núm. 77, de data 8 de juliol de 2014, per un import de 115.562,66.-€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
4. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIPALS.
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a
continuació i els informes emesos en cada cas per la interventora accidental, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
•

Taxa entrada vehicles:

4.1. Exp. 14-07420. Estimar la sol·licitud presentada per la senyora Jessica Prieto Pardo
i canviar la titularitat, amb efectes de l’exercici 2014, del rebut de la taxa d’entrada de
vehicles del carrer Federico García Lorca núm 28 –gual amb placa núm. 914 de 2,48
ml.– en favor seu, donat que, segons dades de la Gerència territorial del Cadastre de
Barcelona, consta com a cotitular de la finca des del 14 de febrer de 2012.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
5. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIPALS.
Vistes la instàncies presentades, i els informes emesos en cada cas per la interventora
accidental, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
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Únic. Aprovar o desestimar els fraccionaments i ajornaments de pagament de les taxes
següents:
•

Mercat Municipal:

5.1. Exp. 14-7165. Vista la sol·licitud presentada per la senyora María Fernández
Moreno, en data 30 de juny de 2014, en la que demana fraccionament de pagament dels
rebuts núms. 2191821 i 2195511, a nom de la senyora María Fernández Moreno,
corresponents a taxa d’ocupació de via pública del Mercat setmanal del primer i segon
trimestre de l’exercici 2014, desestimar la petició, ja que, les dates de venciment dels
citats rebuts, va finalitzar amb dates 10 de gener de 2014 i 14 d’abril de 2014, per tant la
petició resta tramitada fora de termini.
•

Taxa activitats:

5.2. Exp. 14-7337. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor David Ariza Prados, en
representació de l’Associació La Parada del Sheriff i autoritzar el fraccionament de la
liquidació d’activitats núm. 2206798, que s’aprova en aquesta data, per import de
1.134,98€; en sis pagaments mensuals, cinc de 190€ i un de 184,98€, amb data de
primer venciment el 20 de setembre de 2014 i darrer el 20 de febrer de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 13,89€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació núm.
2206799 que s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de
compte de l’Ajuntament de que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de
cada mes, hi sigui ingressat el pagament corresponent.
5.3. Exp. 14-7123. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Santo Concepcion Cabral
Ferreras i autoritzar el fraccionament de la liquidació d’activitats núm. 2197344, per
import de 610,07€; en sis pagaments mensuals, cinc de 101,68€ i un de 101,67€, amb
data de primer venciment el 20 de setembre de 2014 i darrer el 20 de febrer de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 7,44€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació núm.
2206790 que s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de
compte de l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada
mes, hi sigui ingressat el pagament corresponent.
5.4. Exp. 14-7466. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Javier Barragan Canton i
autoritzar el fraccionament de la liquidació d’activitats núm. 2198034, per import de
2181,90€; en dotze pagaments mensuals, onze de 182€ i un de 179,9€, amb data de
primer venciment el 20 de setembre de 2014 i darrer el 20 d’agost de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 54,03€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació núm.
2204361 que s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de
compte de l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada
mes, hi sigui ingressat el pagament corresponent.
5.5. Exp. 14-0427. Acceptar la sol·licitud presentada pel senyor Marc Masclans Pazos,
en representació de Noves Gestions SCP i autoritzar el fraccionament de la liquidació
d’activitats núm. 2198583, per import de 1005,40€, que s’aprova en aquesta data; en
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dotze pagaments mensuals, onze de 84€ i un de 81,4€, amb data de primer venciment el
20 de setembre de 2014 i darrer el 20 d’agost de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 24,86€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui
ingressat el pagament corresponent.
5.6. Exp. 14-0904. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Sergio Abellán Martínez,
en representació de la societat Samintal 2006 SL i autoritzar el fraccionament de la
liquidació d’activitats núm. 2206814, que s’aprova en aquesta data, per import de
939,12€; en dotze pagaments mensuals de 78,26€, amb data de primer venciment el 20
de setembre de 2014 i darrer el 20 d’agost de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 23,34€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació núm.
2206815 que s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de
compte de l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada
mes, hi sigui ingressat el pagament corresponent.
5.7. Exp. 14-0925. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Raúl Sucias Ortiz, en
representació de la societat Suortech SCP i autoritzar el fraccionament de la liquidació
d’activitats núm. 2206812, que s’aprova en aquesta data, per import de 527,78€; en
dotze pagaments mensuals, onze de 44€ i un de 43,78€, amb data de primer venciment
el 20 de setembre de 2014 i darrer el 20 d’agost de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del cinc per cent, resultant una
quantitat a pagar de 13,08€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació núm.
2206813 que s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de
compte de l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 20 de cada
mes, hi sigui ingressat el pagament corresponent.
•

Impost sobre activitats econòmiques:

5.8. Exp. 14-6976. Vista la petició presentada pel senyor Daniel Romero Ojeda, en nom
i representació de la mercantil Turrones y Especialidades Viar SA, s’acorda:
Primer. Donar de baixa les liquidacions núms. 2165270, 2165271, 2165272, 2165273,
2165329, 2165330, 2165331, 2165332, 2166124, 2166125, 2166126, 2166128,
2166141, 2166142, 2166143, 2166144, 2166145, 2166146, 2166147, 2166148,
2187144, 2187143, 2187139, 2187138 i 2187137, a nom de Turrones y Especialidades
Viar SA, per import total de 81.249,38€, corresponents a l’IAE dels exercicis 2009 a
2013 dels epígrafs 644.1, 415, 423.3, 423.9 i 612.5, ja que, amb data 9 de juliol de 2014,
l’Agència Tributària ha emès una certificació de situació en el cens d’activitats
econòmiques de l’AEAT, referent a la mercantil abans esmentada, on es fa constar la
baixa dels epígrafs 612.5, 644.1,415, 423.3 i 423.9 amb data d’efectes 1 de juliol de
2005.
Segon. Estimar la seva al·legació segona i concedir l’ajornament del pagament de les
liquidacions sobre l’impost d’activitats econòmiques núm. 2166131, 2166132, 2166133,
2166134, 2187140, 2166136, 2166137, 2166139, 2166140 i 2187142, a nom de
Turrones y Especialidades Viar SA, per import total de 34.212,47€ i relatives als
exercicis 2009 a 2013 dels epígrafs 421.1 i 421.2, fins el dia 20 de desembre 2014,
segons el que estableix l’article 43 de l’Ordenança fiscal general del municipi.
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A aquest ajornament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una
quantitat a pagar de 1710,62€ a liquidar en el termini indicat a la liquidació núm.
2206789 adjunta.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
6. APROVACIÓ COMPTE RECAPTACIÓ 2013 DE L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Vist l’informe emès per la Comissió liquidadora i vist l’informe emès per la tresorera i
la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar el Compte de la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT), corresponent a liquidacions d’ingrés per rebut i per liquidacions
d’ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus públics, que dóna
el pendent de cobrament, a 31 de desembre de 2013, següent:
EXEC
VOLUN
MULTES
TOTAL

PENDENT
2.403.345,06
83.728,23
705.111,52
3.192.184,81

CARREC E
2.103.684,06
---667.240,00
2.770.924,06

CARREC V BONIFICAT
-------2.466.025,57
------176.300,00
2.466.025,57
176.300,00

COBRAT E
1.186.153,72
---106.513,64
1.292.667,36

COBRAT V
---1.991.491,03
189.310
2.180.801,03

BAIXA
273.591,23
5.834,28
73.950,01
353.375,52

PEND V FINAL PEND.COBRO
---3.047.284,17
476.464,90
75.963,59
---826.227,87
476.464,90
3.949.525,63

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
7. APROVACIÓ COMPTE RECAPTACIÓ 2013, EN VIA VOLUNTÀRIA.
Vist l’informe, efectuat per la comissió liquidadora, de la gestió recaptatòria efectuada
per la Tresoreria municipal durant l’any 2013, corresponent als deutes de notificació
col·lectiva i periòdica, amb un promig de gestió per cobrança de 89,10%, s’acorda:
Únic. Aprovar el Compte de recaptació en via voluntària de l’any 2013 que, a 31 de
desembre de 2013, dóna un pendent de cobrament de 1.384.767,46 euros, detallat a
continuació:
CARRECS VOLUNT.

2013000092001
2013000093001
2013000088001
2013000089001
2013000090001
2013000091001
2013000044001
2013000565001
2013000574001
2013000553001
2013000580001
2013000573001
2013000571001

CONCEPTE

IBI No Domiciliat 1/2
IBI No Domiciliat 2/2
IBI Dom. 1er termini
IBI Dom. 2on termini
IBI Dom. 3er termini
IBI Dom. 4ar termini
IBI Rústega
Padró Escombraries
Padró Escom. Mercat
Padró I. A. E.
Padró GUALS
Padró Ocupació Horts
Padró Contenidors
SUMA

CÀRREC

1.643.816
1.643.771,64
1.170.616,96
1.170.616,96
1.170.616,96
1.170.551,96
244,95
1.101.913,68
3.507,00
695.977,03
339.158,73
5.223,66
1.657,10
10.117.672,63

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)

COBRAT

1.261.026,58
1.266.591,30
1.080.391,32
1.086.171,78
1.083.669,11
1.076.832.20
226,22
955.177,28
3.507,00
516.032,78
277.252,45
5.223,66
1.657,10
8.613.758,78

% COBRATS

76,71
77,05
92,29
92,78
92,57
91,99
92,35
86,68
100,00
74,14
81,74
100,00
100,00

BAIXES

12.786,53
14.595,80
1.153,58
1.908,22
4.608,65
4.608,38
0
40.853,20
0
38.186,75
445.28
0
0
119.146,39

% BAIXES

0,77
0,88
0,09
0,16
0,39
0,39
0
3,70
0
5,48
0,13
0
0

PENDENT

370.002,89
362.584,54
89.072,06
82.536,96
82.339,20
89.111,38
18,73
105.883,20
0
141.757,50
61.461,00
0
0
1.384.767,46
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8. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts socials següents:
Exp.
Núm.
Nom
2012/183 11362
Marta Masip Vilanova
2008/219 11365
Francisco Díaz Alonso
2006/290 11366
Cristina Blanco Pascual
2000/050 11367
Hafid Chaibani
11368
11376
11377
2003/312 11369
Juana M Romero Sánchez
11370
11371
11372
11378
11379
2011/277 11373
Ufuoma Inije
11374
11375
11744
2013/342 11380
Manuel Gallardo Montemayor
2003/355 11381
Julia Jiménez Tapia
2008/121 11382
Soraya del Valle Delgado
1999/025 11396
Estefania Barrio Jorba
2012/414 11397
Antonia Andreu Fornieles
2012/207 11398
Vanessa Espel Viudes
2004/233 11399
Ángel Caruda Fasienda
2011/411 11400
Rosana Pérez Buzón
2013/089 11402
Cristina Sayos Valero
1999/216 11404
Rosario Morant Gil
2007/261 11405
Beatriz Rivero Jorge
2004/046 11746
Marta Sanvicente Lozano
1999/622 12089
Enrique Blanco Tamarit
2014/038 12091
Iryna Komendantova
2009/099 12092
Manuel José Melich Cid

Import
60,00
135,00
210,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
144,00
144,00
144,00
72,00
40,00
110,00
48,00
200,00
150,00
180,00
240,00
100,00
360,00
150,00
150,00
1111,60
764,99
400,00
262,00

A. pressupostària
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000

2014-05-2313-48000

2014-05-2313-48000

2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000

Segon. Notificar a les persones interessades.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
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mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
9. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS ESCOLES BRESSOLS LA RODETA DEL
MOLÍ I LA VEREMA, JULIOL 2014.
Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la
regidora delegada, prèviament informades pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar la relació adjunta dels ajuts individualitzats de l’escoles bressols
municipals La Rodeta del Molí i La Verema del curs 2013/14, del mes de juliol
d’enguany, per un import total de 1.978,36,-€.
Núm.
11395
11394
11393
11392
11391
11390
11389
11388
11387
11386
11385
11384
11383

Exp.
2011/015
2013/323
2012/327
2011/008
2009/458
2011/250
2013/419
2013/419
2013/402
2011/113
2006/007
2011/015
2011/182

Cognom1
Sánchez
Casado
Giménez
Ortega
Reina
Mendoza
Ozaez
Ozaez
Mesa
John
Talla
Sánchez
Arraez

Cognom2
Hernández
Carrero
Tello
Agrelo
Sánchez
Pérez
Puerto
Puerto
Martínez
Macougoum
Hernández
Carrión

Nom
M Dolores
Cristina
Jessica
David
M Melida
Clemente
Laura
Laura
Raquel
Linda
Sara
M Dolores
Montserrat

Import
208,25
124,95
83,30
187,42
166,60
166,60
124,95
124,95
124,95
187,42
187,42
208,25
83,30
1.978,36

Endossatari
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per s La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl
Serveis per a La Infància Créixer Junts Sl

Segon. Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 05.231.48000 Assistència social
llar d’infants exercici 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
10. BEQUES MENJADOR ESCOLAR CURS 2013/14, JUNY 2014.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar el pagament de la subvenció de les beques dels menjadors del mes de
juny d’enguany per un import total de 18.208’60-€ (dels quals està previst que
subvencioni el Consell Comarcal l’import de 10.799€), segons relació adjunta que
comença per l’alumne Sergi Abraham Albo i acaba amb l’alumne Kelvin Wahab, i
ingressar al núm. de compte de l’endossatari indicat a l’expedient.
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Segon. Imputar la despesa a la partida 05.231.48001 Beques de menjador escolar.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
11. ACCEPTACIÓ AJUTS EXTRAORDINARIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, CURS 2013/14.
En data 17 de desembre de 2013, la Direcció General d’Atenció a la Família i comunitat
educativa del Departament d’Ensenyament, un cop analitzades les dades
socioeconòmiques i havent aplicat un llindar de renda diferent a l’establert a les Bases
reguladores de la concessió d’ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, va comunicar al Consell Comarcal l’atorgament de 1.2876 ajuts nominals
extraordinaris i l’ampliació de la partida pressupostària.
Que posteriorment ens han comunicat l’atorgament definitiu de 52 beques i la seva
quantitat de 30.373,20,-€
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Únic. Acceptar la quantitat de 30.373,20,-€, com ajuts de menjadors extraordinaris de la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament
d’Ensenyament per al curs 2013-14.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
12. REQUERIMENT PREVI AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA RESPECTE LES LLARS D’INFANTS.
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació estableix que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons els termes i
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requisits previstos en la norma, ha de subvencionar la creació, la consolidació i el
sosteniment de les places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal.
En concordança amb el que preveu la disposició addicional vint-i-dosena de
l’esmentada norma, aquesta obligació de sosteniment s’ha d’articular mitjançant la
signatura de convenis entre el Departament d’Ensenyament i els Ens Locals.
Als efectes, aquesta corporació ha formalitzat els corresponents convenis de
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on,
entre d’altres aspectes, s’estableixen les obligacions, els termes i les condicions de
finançament a favor de l’Ajuntament per al sosteniment de l’esmentat servei públic.
Segons consta en el certificat emès per la interventora accidental d’aquest Ajuntament
en data 8 de juliol de 2014, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat no ha fet
efectiu el pagament en concepte de subvenció per a les despeses de funcionament de les
escoles bressol de titularitat municipal del curs 2012-2013, resultant un import pendent
d’abonar de 158.600,00€.
A major abundament, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat no ha articulat la
signatura de convenis amb l’Ajuntament pels cursos 2012-13 i 2013-14.
La situació exposada, a més de suposar un incompliment de les obligacions que
afecten al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, representa un
greu perjudici per a aquesta corporació, tant a nivell pressupostari com en l’exercici de
les seves funcions i competències.
L’article 175 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya obliga els ens locals a exercir les
accions necessàries per a defensar els seus drets i béns.
L’article 53.1 apartat k) de l’esmentat Text refós atribueix a l’alcalde la competència per
exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries
de la seva competència si bé, aquesta atribució ha estat delegada a la Junta de Govern
Local segons preveu l’apartat primer epígraf 7. b) de la part dispositiva de la Resolució
d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny.
En aquest ordre de coses, l’article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de jurisdicció
contenciosa administrativa preveu que quan una Administració interposi recurs
contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament que derogui la
disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï
l'activitat a què estigui obligada.
Així mateix, en tant que la situació que s’exposa es reprodueix i afecta altres
ajuntaments, és procedent fer aquest requeriment previ de forma acumulada en una
petició única davant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
És per això que procedeix encarregar al gabinet d’advocats, Acordia ACR, SL la gestió
i la tramitació que es dirà més endavant mitjançant l’adjudicació d’un contracte menor
de serveis, segons la proposta que consta en l’expedient, i en exercici de les atribucions
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de la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Pel que fa al procediment d’adjudicació d’aquest contracte de serveis, i donat que el
valor estimat és inferior a 18.000,00 €, són d’aplicació els articles 111 i 138.3 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, referit a l’adjudicació de contractes menors.
Vistos els preceptes esmentats i altres de general i procedent aplicació, la proposta
formulada per la regidora delegada d’Educació, en exercici de les atribucions conferides
per l’article 53.1 apartat k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’acorda :
Primer. Iniciar procediment de requeriment previ al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, del compliment de les obligacions legals següents :
a) Fer efectiva la subvenció per al sosteniment de les places públiques d’atenció a
infants de zero a tres anys del curs 2012-2013, d’un import pendent d’abonar de
158.600,00€.
b) Subvencionar el sosteniment de les places públiques d’atenció a infants de zero a tres
anys, en llars d’infants de titularitat municipal de l’Ajuntament de Ripollet del curs
2013-14, a articular a través de la signatura dels convenis interadministratius que
correspongui.
Segon. Fer efectiu el requeriment previ de forma acumulada en una petició única amb
d’altres Ajuntaments també afectats, per la via de l’article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer. Adjudicar a la mercantil ACORDIA ACR, SL, amb CIF B-59063529, i
representada pel senyor Pere Martí Costa, el contracte menor de serveis consistent en la
prestació dels serveis jurídics per a la formulació de reclamació prèvia i, si correspon,
de formulació de recurs contenciós administratiu, en relació a la reclamació al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al compliment de les
obligacions de finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de
l’Ajuntament de Ripollet.
Les condicions de la prestació adjudicada són les que venen establertes en l’oferta de
l’adjudicatari, i el valor estimat del contracte és de 1.500€, essent el preu de contracte
de 1.815,00€ (21% IVA inclòs).
Quart. Designar com a representant d’aquest Ajuntament a la lletrada senyora Elena
Moreno Duran, en tant que professional de la mercantil adjudicatària del contracte
administratiu establert en l’apartat anterior, per tal que procedeixi a interposar les
accions administratives i contenciós administratives que corresponguin en el marc
d’actuació establert en el present acord.
Així mateix, facultar els funcionaris lletrats de l’Ajuntament, senyors Emiliano Mora
Labrada i Carles Casellas Ayén, per seguir l’expedient en tots els seus tràmits i per a
interposar, en cas necessari, els recursos que estimin convenients.
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Cinquè. Aprovar la disposició d’una despesa de 1,815,00 euros (21 % IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 09 920 22604 “Defensa jurídica” de l’exercici de
2014, per a fer front a les despeses de la prestació del contracte menor de serveis
adjudicat a ACORDIA ACR, SL.
Sisè. Facultar a l’alcalde d’aquesta corporació, tant àmpliament com en dret sigui
possible, per a l’efectivitat del present acord, i encarregar al Departament
d’Ensenyament que remeti tota aquella documentació tècnica, econòmica i comptable
que, oportunament i justificada, sigui sol·licitada per la senyora Elena Moreno Duran.
Sisè. Notificar l’acord present al representant de la mercantil ACORDIA ACR, SL, a la
senyora Elena Moreno Duran a títol individual, i als funcionaris lletrats de
l’Ajuntament, senyors Emiliano Mora Labrada i Carles Casellas Ayén.
Setè. Donar compte de l’acord al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
13.
SOL·LICITUD
DE
DOS
TALLERS
DE
COMPETÈNCIES
TECNOLÒGIQUES PER A CENTRES E7DUCATIUS.
Vista l’oferta de tallers de competències tecnològiques per a centres educatius,
emmarcats dins del Programa d’Acompanyament a l’escolaritat, en la línia de treball de
millora de l’èxit escolar i del rendiment eductiu de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Vista la proposta emesa per la cap d’Educació, amb el vistiplau de la regidora delegada,
s’acorda:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els dos tallers següents: “Innovació
tecnopedagògica a les escoles” i “Dones i carreres tècniques”, subvencionats en la seva
totalitat i que s’hauran de realitzar durant el curs escolar 2014-2015.
Segon. Tramitar les dues sol·licituds en el portal de tràmits de la Diputació de
Barcelona abans del 30 d’octubre de 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
14. ALTES INSCRITS/ES TALLERS INFORMÀTICA TELECENTRE ESPAI
DIGITAL, JULIOL 2014.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania organitza una programació de tallers i cursets
d’Informàtica pels mesos de maig, juny i juliol de 2014.
Aquesta programació pretén donar resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria
d’informàtica, disminuir la fractura digital de la ciutadania i millorar la formació
personal en noves tecnologies.
Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposa d’un dinamitzador
informàtic contractat des del Patronat Municipal d’Ocupació mitjançant un Pla Disset,
en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Així mateix, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposarà d’un aula anomenada
“Espai Digital” a les dependències del Centre Cultural de Ripollet i que vol recollir i
continuar amb la tasca feta des del Telecentre de Can Mas.
Durant el mes de juliol de 2014 s’està realitzant un taller d’Informàtica d’un mes de
durada. El preu públic per la realització d’un curs d’un mes al Telecentre és de 25,00€.
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions pel curs d’informàtica, els responsables de la
dinamització del Telecentre han fet arribar la llista d’inscrits/es a la regidoria de
Joventut i Ciutadania.
Vista la proposta emesa pel cap de Joventut i Ciutadania, amb el vistiplau del regidor
delegat, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Únic. Donar d’alta a tots els efectes a la relació d’inscrits/es als cursos d’informàtica
organitzats pel Telecentre “Espai Digital” al mes de juliol de 2014 segons la relació
d’inscrits/es que consta a l’expedient, que comença amb la senyora Eva Rodríguez
Angulo i acaba amb el senyor Oscar de Manuel Adelantado. Es practicarà una única
liquidació mitjançant domiciliació bancària, i segons el preu públic estipulat de 25,00 €
per inscrit/a, des del dia 1 i fins al dia 31 de juliol de 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
15. RENÚNCIA HORT NÚM. 49 SECTOR BARICENTRO.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el
que jo com a secretari accidental certifico.
El secretari accidental

L’alcalde

Carles Casellas Ayén

Juan Parralejo Aragoneses
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